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Confissão   Escrituras - Confession Scriptures

Esdras 9:7 Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje estamos em 
grande culpa, e por causa das nossas iniqüidades somos entregues, nós e 
nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, 
ao cativeiro, e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê.

Esdras 9:13 E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas 
más obras, e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, 
impediste que fóssemos destruídos, por causa da nossa iniqüidade, e 
ainda nos deste um remanescente como este.

Neemias 9:2 E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros,
e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas 
iniqüidades de seus pais.

Salmos 24:3,4 Quem subirá ao monte do SENHOR, ou quem estará no seu 
lugar santo? 4 Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não 
entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.

Isaías 59:2 Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso 
Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos
ouça.

Isaías 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças 
como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as 
nossas iniqüidades como um vento nos arrebatam.

Jeremias 5:25 As vossas iniqüidades desviam estas coisas, e os vossos 
pecados apartam de vós o bem.

Oséias 13:8 Como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei, e lhes 
romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei; as feras 
do campo os despedaçarão.

Daniel 9:8,9 O Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, 
aos nossos príncipes, e a nossos pais, porque pecamos contra ti. 9 Ao 
Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia, e o perdão; pois nos 
rebelamos contra ele,

Marcos 9:24 E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio,
Senhor! ajuda a minha incredulidade.

Lucas 11:2 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos 



céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua 
vontade, assim na terra, como no céu. (Mateus 6:10)

João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém 
vem ao Pai, senão por mim.

João 17:15 Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Romanos 6:12,14 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para 

lhe obedecerdes em suas concupiscências; 13 Nem tampouco apresenteis
os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniqüidade; mas 
apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a 
Deus, como instrumentos de justiça. 14 Porque o pecado não terá domínio
sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça.

Hebreus 9:28 Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os 
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o 
esperam para salvação.

Tiago 4:8 Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, 
pecadores; e, vós de duplo ánimo, purificai os corações.

1 Joãn 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.

Remissão   Escrituras - Forgiveness Scriptures

Mateus 6:12-15 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos 
aos nossos devedores; 13 E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do 
mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. 14 
Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celestial vos perdoará a vós; 15 Se, porém, não perdoardes aos homens as
suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.

Mateus 18:21,22 Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até 
quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 
sete? 22 Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes
sete.

Mateus 18:35 Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do coração não 
perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.

Marcos 11:25,26 E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma 
coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe 
as vossas ofensas 26 Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que 



está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas.
Lucas 6:37 Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis 

condenados; soltai, e soltar-vos-ão.
Lucas 11:4 E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a 

qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do 
mal.

Lucas 17:3,4 Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, 
repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. 4 E, se pecar contra ti 
sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-
me; perdoa-lhe.

Lucas 23:34 E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 
E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes.

Atos 8:22 Arrepende-te, pois, dessa tua iniqüidade, e ora a Deus, para que 
porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração;

Romanos 4:7 Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, E 
cujos pecados são cobertos.

Efésios 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das 
ofensas, segundo as riquezas da sua graça,

Efésios 4:32 Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.

Colossenses 1:14 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a 
remissão dos pecados;

Colossenses 2:13-15 E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na 
incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, 
perdoando-vos todas as ofensas, 14 Havendo riscado a cédula que era 
contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era 
contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15 E, despojando 
os principados e potestades, os expós publicamente e deles triunfou em si
mesmo.

1 Joãn 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.

1 Joãn 2:12 Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados 
os pecados.
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